LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316, tālr.:
65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2014. gada 24. aprīlī
Sēdes sākums plkst. 900
Sēdi vada:
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Sēdi protokolē: lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Viktorija LOČA
Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠANE
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Ināra KALVĀNE, sakarā ar darba pienākumu veikšanu
Juris KIRILLOVS, slimības dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Sanita GRABĀNE, juriskonsulte,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Ligita ANCĀNE, nodokļu administratore,
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Indra ARTEMJEVA, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Artūrs VILCĀNS, SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Ļubova ZABUTNAJA, SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ekonomiste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
3. Par Līvānu novada domes pārskatu par 2013. gadu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par nokavējuma naudas dzēšanu, kas saistīta ar nodokļa atbalsta pasākuma
pamatparādu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par telpu nomas maksas samazināšanu. Ziņo A. Vaivods.
6. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
7. Par atteikumu nokavējuma naudas dzēšanai. Ziņo A. Vaivods.
8. Par nekustamā īpašuma pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo. A. Vaivods.
9. Par dzīvokļa Raiņa ielā 1 – 29, Līvānos atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods.
10. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
11. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
12. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
14. Par cesijas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
15. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
16. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
18. Par
zemes
ierīcības
projekta
„Līvānu
ķieģelis”
apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
20. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
21. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Sutru pagastā un
zemes platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
22. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un
zemes platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
23. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā un
zemes platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
24. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā un
zemes platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
25. Par zemes vienību platību precizēšanu Līvānu novada Sutru pagastā un
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J. Magdaļenoks.
26. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā un
zemes platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
27. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rudzātu pagastā un
zemes platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
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28. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Turku pagastā un
zemes platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
29. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu Līvānu novada
Sutru pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
30. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu Līvānu novada
Rožupes pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
31. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu Līvānu novada
Rudzātu pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
32. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu Līvānu novada
Turku pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
33. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm Līvānu novada Līvānu
pilsētā. Ziņo J. Magdaļenoks.
34. Par zemes vienību iekļaušanu rezerves zemes fondā un nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks.
35. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
36. Par zemes nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
37. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
38. Par zemes ierīcības projekta „Gaiņu Lāči” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
39. Par ceļa servitūta nodibināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
40. Par zemes patapinājuma līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
41. Par grozījumiem Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo A. Usāne.
42. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
43. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumā risināšanā reģistru. Ziņo A. Usāne.
44. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem. Ziņo A. Usāne.
45. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A. Usāne.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods, U. Skreivers
31. martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Koalīcijas
Sadarbības padomes sēdē LR Saeimā.
1. aprīlī Līvānu novada Rudzātu pagastā notika informatīva sanāksme par plānotajiem
Ošas upes rekonstrukcijas darbiem, uz kuru projekta īstenotājs - Valsts SIA „Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi” - aicināja atbildīgo valsts institūciju un Līvānu novada
pašvaldības pārstāvjus, Rudzātu pagasta iedzīvotājus, projektētājus, kā arī citas iesaistītās
puses, lai sniegtu informāciju par rekonstrukcijas tehniskā projekta risinājumiem un
plānotajiem darbiem. Sanāksmi vadīja domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
2. aprīlī:
1) Līvānos norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta „Trešais solis”
dalībnieku tikšanās,
2) Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Latvijas pašvaldību
izpilddirektoru sanāksmē Rīgā.
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3. aprīlī:
1) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods rīkoja iedzīvotāju pieņemšanu
Rudzātu pagastā,
2) domes priekšsēdētājs tikās ar Krievijas Federācijas ģenerālkonsulu Daugavpilī Oļegu
Ribakovu, lai apspriestu jautājumu par brāļu kapu teritoriju sakārtošanu Līvānu novadā.
Šim nolūkam konsulāts piešķirs finansējumu,
3) biedrībā "Baltā māja" notika iedzīvotāju tikšanās ar SIA "Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība" valdes priekšsēdētāju Artūru Vilcānu un iecirkņa vadītāju Edvīnu
Štolceru par aktualitātēm komunālās saimniecības darbā,
4) notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju ikmēneša sanāksme.
4. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales reģiona
pensionāru apvienības gadskārtējā sanāksmē Rēzeknē.
7. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Koalīcijas Sadarbības padomes
sēdē LR Saeimā.
8. aprīlī Līvānu novada domes vadība un speciālisti tikās ar pašvaldības uzņēmumu
„Līvānu siltums”, „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” un „Līvānu slimnīca”
vadītājiem. Tikšanās laikā tika izskatīti un izvērtēti uzņēmumu iesniegtie gada pārskati.
10. aprīlī Līvānu novada domes vadība un domes deputāts Jānis Magdaļenoks tikās ar
Līvānu novada sportistiem, kas no šī gada 25.līdz 30.martam piedalījušies Pasaules
čempionātā vieglatlētikā veterāniem - Vladimiru Poļakovu, Gunāru Jāni Mīkuli un Mārīti
Vilcāni. Vladimirs Poļakovs čempionātā izcīnījis sudraba godalgu augstlēkšanā, labi
sasniegumi ir arī pārējiem sportistiem. Tikšanās laikā tika pārrunāta čempionāta norise, kā
arī apspriesti sportistu nākotnes plāni.
11. aprīlī:
1) domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās sanāksmē, kas notika Daugavpilī,
Marka Rotko centrā, kur LR aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis ar Latgales
pašvaldību pārstāvjiem apsprieda situāciju drošības jomā Latgalē saistībā ar notikumiem
Ukrainā,
2) domes pārstāvji Zelta kāzās sveica Jančuku ģimeni no Līvāniem,
3) Līvānu novadu pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja Ķekavas pašvaldības vadības
pārstāvji.
12. aprīlī
1) J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā norisinājās jauno pianistu konkurss, kas
jau astoto reizi pulcināja jaunos pianistus no dažādiem Latvijas novadiem. Pasākumu
atklāja un dalībniekus Līvānu novada domes vārdā sveica priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne,
2) Līvānu 1.vidusskolā notika Līvānu novada čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus (5.
Latvijas kausa posms). Pašvaldības vārdā visus klātesošos sveica priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne.
13. aprīlī Līvānos norisinājās Dienvidlatgales reģiona folkloras kopu un etnogrāfisko
ansambļu skate, ko atklāja domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
14. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Koalīcijas
Sadarbības padomes sēdē LR Saeimā.
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16. aprīlī Līvānu novada pašvaldību apmeklēja Jēkabpils pilsētas domes un Jēkabpils
Mākslas skolas pārstāvji ar mērķi pārrunāt vasaras periodā plānotās starptautiskās skolēnu
mākslas nometnes norisi, ko organizē J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola.
17. aprīlī Līvānu novada domē notika Līvānu novada domes komiteju sēdes: Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un
Finanšu komitejas sēde.
18. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pēc Rēzeknes–Aglonas
diecēzes bīskapa Jāņa Buļa ielūguma jau piekto gadu pēc kārtas piedalījās Krusta ceļā,
kas norisinājās Aglonā, Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā.
19. aprīlī Latgales mākslas un amatniecības centrā notika Līvānu novada mākslinieku
mākslas darbu labdarības izsole, kas bija veltīta Līvānu Romas katoļu baznīcas atbalstam.
Izsoles rezultātā iegūti 773 euro.
22. aprīlī norisinājās pašvaldības līdzfinansēto Mazo grantu projektu konkursa
pieteikumu izvērtēšanas komisijas sēde, kuras laikā Līvānu novada domes
līdzfinansējums tika piešķirts 22 iedzīvotāju iniciatīvu projektiem, kopsummā – 14 230
euro apmērā. Kopumā tika iesniegti 40 projekti.
23. aprīlī uzņēmumā „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” notika Līvānu novada
uzņēmēju padomes sēde, kuras laikā tika apspriesti jautājumi par iespējamajiem
risinājumiem saistībā ar nelegālo atkritumu izgāztuvēm, nestandarta atkritumu nodošanas
iespējām, situāciju atkritumu šķirošanas jomā novadā, atkritumu apsaimniekošanas
tarifiem u.c.
24. aprīlī Līvānos notiek Dienvidlatgales bērnu un jauniešu folkloras kopu skate.
Pasākumā piedalās Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
2. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro A. Vilcāns
Izskatot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497,
Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, 2014.gada 9.aprīļa vēstuli Nr. 1-8.27 „Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta saskaņošanu” un iesniegto tarifu projektu,
tika konstatēts, ka saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu aprēķinu
(EUR):
(1) ūdensapgādes pakalpojumu tarifs tiek projektēts 0,53 EUR/m3, pieaugums
43,2% bez PVN pret spēkā esošo tarifu,
(2) kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 0,93 EUR/ m3, pieaugums 16,7% bez
PVN pret spēkā esošo tarifu.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu kopēja tarifu projekta 1,46 EUR/m3 bez PVN
pieaugums salīdzinot ar spēkā esošo 1,167 EUR/m3 sastāda 25,1%.
Tarifa izmaiņas saistītas ar elektroenerģijas tarifu paaugstināšanos, degvielas cenu
celšanos, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un būvēm palielināšanos,
ūdenssaimniecības attīstības projekta 1. un 2.kārtas īstenošanu, kam tika ņemti kredīti
Valsts kasē.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un, ņemot vērā, ka SIA „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” 2013.gadā ir pabeigusi realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārta”, kura ietvaros
tika rekonstruēti un paplašināti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kas ļaus iedzīvotājiem
saņemt kvalitatīvu pakalpojumu, kā rezultātā tiks uzlabota vides kvalitāte, kā arī
palielināsies pakalpojumu saņēmēju skaits, kas atbilst Līvānu novada pašvaldības
stratēģijai par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas organizēšanu
Līvānu pilsētā, kas balstīta uz Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu
2012.-2018.gadam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
pirmo punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim,
I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, izstrādātā ūdensapgādes
pakalpojumu tarifa projekta 0,53 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa
projekts 0,93 EUR/ m3 (bez PVN) iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
3. Par Līvānu novada domes gada pārskatu par 2013.gadu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro U. Skreivers
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
Apstiprināt Līvānu novada domes gada pārskatu par 2013. gadu (skat. pielikumā).
Pielikumā:

1) pārskats uz …lpp.
2) zvērinātā revidenta atzinums uz 2 lpp.
4. Par nokavējuma naudas dzēšanu, kas saistīta ar
nodokļa atbalsta pasākuma pamatparādu.

Ziņo A. Vaivods
…
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
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5. Par telpu nomas maksas samazināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot deju grupas „Inda – 2” dalībnieču 2014. gada 17. februāra iesniegumu
samazināt telpu nomas maksu par zāles nomu Līvānu bērnu un jauniešu centra ēkā Rīgas
ielā 4b, Līvānos, vēderdeju nodarbībām, un ņemot vērā, ka deju grupa uzstājas dažādos
pašvaldības pasākumos, kas notiek Līvānu novadā, un saskaņā ar Līvānu bērnu un
jauniešu centra direktores Valentīnas Poikānes piekrišanu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt 50% atlaidi telpu nomas maksai par zāles Līvānu bērnu un jauniešu
centra ēkā Rīgas ielā 4b, Līvānos, izmantošanu vēderdeju grupas „Inda – 2” nodarbībām.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu bērnu un jauniešu centra
direktore Valentīna Poikāne.
6. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot Līvānu visu Svēto pareizticīgo draudzes, reģ. nr. 99500000431,
juridiskā adrese Preiļu iela 7, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2014.gada 11.marta
iesniegumu par finansiālu atbalstu saimniecības ēkas izbūvei sakarā ar to, ka 2014.gada
7.martā saimniecības ēkā izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā ēka faktiski tika iznīcināta, un
ņemot vērā, ka saskaņā ar iesnigto tāmi ēkas atjaunošani nepieciešami EUR 6323,94
apmērā, tai skaitā pamatu izbūvei EUR 2605,91, ko finansēs Līvānu visu Svēto
pareizticīgo draudze par saviem līdzekļiem, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt Līvānu visu Svēto pareizticīgo draudzei, reģ. nr. 99500000431,
juridiskā adrese Preiļu iela 7, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, līdzekļus EUR 3718,00
apmērā saimniecības ēkas izbūvei no Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2014. gada budžetā.
1.2. Slēgt līgumu ar Līvānu visu Svēto pareizticīgo draudzi, reģ. nr. 99500000431,
juridiskā adrese: Preiļu iela 7, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, par piešķirto līdzekļu
izlietojumu paredzētajam mērķim.
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1.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne un
lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu invalīdu sporta kluba „Līdzās”, reģ. nr. 40008082132, juridiskā
adrese Zaļā iela 12-24, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2014. gada 10. aprīļa vēstuli
Nr.3 par finansiālu atbalstu daļējai ceļa izdevumu segšanai EUR 150,00 apmērā sakarā ar
Līvānu novada sportistu dalību 16. Starptautiskajā sēdvolejbola turnīrā „Lietuvas kauss2014”, kas notiks no 2014.gada 2.- 4.maijam Lietuvas pilsētā Trakai, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt Līvānu invalīdu sporta klubam „Līdzās”, reģ. nr. 40008082132,
juridiskā adrese Zaļā iela 12-24, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, līdzekļus EUR 150,00
apmērā daļējai ceļa izdevumu segšanai sakarā ar Līvānu novada sportistu dalību
16. Starptautiskajā sēdvolejbola turnīrā „Lietuvas kauss-2014”, kas notiks no 2014.gada
2. maija līdz 4.maijam Lietuvas pilsētā Trakai, no Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014. gada budžetā.
2.2. Slēgt līgumu ar Līvānu invalīdu sporta klubu „Līdzās”, reģ. nr. 40008082132,
juridiskā adrese Zaļā iela 12-24, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, par piešķirto līdzekļu
izlietojumu paredzētajam mērķim.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne
un lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
3. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2014. gada 8. aprīļa vēstuli Nr. 1-12/16 par
papildus līdzekļu piešķiršanu EUR 3000,00 apmērā Rudzātu vidusskolas un Rudzātu
saieta nama pagalma teritorijas daļējai sakārtošanai, kur darbu kopējās izmaksas saskaņā
ar tāmi sastāda EUR 4083,69, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt Rudzātu vidusskolai līdzekļus EUR 3000,00 apmērā Rudzātu
vidusskolas, kā arī Rudzātu saieta nama pagalma teritorijas sakārtošanai no Līvānu
novada domes 2014.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā.
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3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
4. Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu Domes skvēra un domes ēkas Rīgas ielā
77, Līvānos teritorijas labiekārtošanai, kuras izmaksas saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
sastāda EUR 202624,13 (ieskaitot PVN 21%), un ņemot vērā, ka Līvānu novada
2014.gada pamatbudžetā skvēra labiekārtošanai tika paredzēts finansējums EUR
172287,00 apmērā, līdz ar to iztrūkstošā līdzekļu daļa sastāda EUR 30337,13, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt papildus līdzekļus EUR 30337,13 apmērā Domes skvēra un domes
teritorijas labiekārtošanai Rīgas ielā 77, Līvānos, no Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014. gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2014. gada 16. aprīļa vēstuli Nr. 1-13/60 par
papildus līdzekļu piešķiršanu skolas ēdnīcas renovācijai, kuras izmaksas saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem sastāda EUR 169751,15 (ieskaitot PVN 21%) un ņemot vērā, ka
Līvānu novada 2014. gada pamatbudžetā Līvānu 1.vidusskolai ēdnīcas renovācijai
paredzēts finansējums EUR 95332,00 apmērā, kas ir nepietiekošs, lai veiktu darbus pilnā
apjomā, līdz ar to iztrūkstošā līdzekļu daļa sastāda EUR 74419,15, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt Līvānu 1.vidusskolai papildus līdzekļus EUR 74419,15 apmērā
Līvānu 1.vidusskolas ēdnīcas renovācijas darbu veikšanai no Līvānu novada domes
2014.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Juris Iesalnieks un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
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7. Par atteikumu nokavējuma naudas dzēšanai.
Ziņo A. Vaivods
…
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

8. Par nekustamā īpašuma pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
…
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
9. Par dzīvokļa Raiņa ielā 1-29, Līvānos atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
…
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
10. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
2. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
3. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
4. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
5. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
6. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
7. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
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11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
2. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
3. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

12. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
2. …
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
…
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

14. Par cesijas līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Biedrības „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs”, reģ. Nr.
40008091385, Maskavas iela 28B, Rēzekne, LV-4604 , 2014. gada 26. marta vēstuli Nr.
2-1.6/14/653 „Par parāda saistību pārņemšanu no SIA „VIPPAK” ar ierosinājumu
pārņemt saistības no SIA „VIPPAK” attiecībā uz tās parāda summu par telpu nomu
Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā, Domes ielā 3, Līvānos, 100 % apmērā,
kas izriet no 2010. gada 1. decembra telpu nomas līguma Nr. 2/12 (Līvānu novada domes
11

līgumu reģistrācijas Nr. 301 C), kas noslēgts starp Līvānu novada domi un SIA
„VIPPAK”, slēdzot cesijas līgumu, un ņemot vērā to, ka SIA „VIPPAK” pamatparāda
summa uz 2014. gada 10. martu sastādīja EUR 4904,97, un pamatojoties uz Latvijas
Republikas Civillikuma 1793. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Slēgt cesijas līgumu (skat. pielikumā) ar biedrību „Latgales aparātbūves
tehnoloģiskais centrs”, reģ. Nr. 40008091385, juridiskā adrese: Maskavas iela 28B,
Rēzekne, LV- 4604, cedējot pamatparāda summu EUR 4904,97 apmērā līdz ar pārējiem
prasījumiem, kas izriet no 2010. gada 1. decembra telpu nomas līguma Nr. 2/12 (Līvānu
novada domes līgumu reģistrācijas Nr. 301 C) un kas noslēgts starp Līvānu novada domi
un SIA „VIPPAK”.
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par cesijas līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis.
Pielikumā: līgums uz 3 lpp.

15. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2014. gada 15. aprīļa vēstuli Nr. 1-15/35
par izmaiņām amata vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā ar
izmaiņām Līvānu novada kultūras centra kultūras menedžeres darba pienākumos, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2014. gada 1. jūniju noteikt Līvānu novada kultūras centra amata vienībai
„Kultūras menedžeris”, profesijas kods 3435 23, - 1 likme, darba algu EUR 635,00 par
vienu likmi (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
2. Ar 2014. gada 1. jūniju noteikt Līvānu novada kultūras centra amata vienībai
„Orķestra diriģents”, profesijas kods 2652 17, - 0,4 likmes, darba algu EUR 570,00 par
vienu likmi (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Līga Rubīne.
Pielikumā: saraksts uz 3 lpp.
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16. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Biedrības „Sava kabata”, reģ. Nr. 40008060421, juridiskās adrese:
Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, 2014. gada 14. aprīļa vēstuli Nr. 2-1.6/14/855
par atļauju iznomāt 6 m2 platību Latgales mākslas un amatniecības centrā Domes ielā 1,
Līvānos, tirdzniecības ar suvenīriem vajadzībām, un pamatojoties uz Ministru kabineta
2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu,
kurā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu, un
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt biedrībai „Sava kabata”, reģ. Nr. 40008060421, juridiskā adrese:
Lāčplēša iela 28, Līvāni, LV – 5316, Latgales mākslas un amatniecības centra ēkas
Domes ielā 1, Līvānos, iekštelpas – 6 m2 halles ar litera Nr.1 platību tirdzniecības ar
suvenīriem un amatnieku izstrādājumiem vajadzībām laika periodā no 2014. gada 1. maija
līdz 2014. gada 31. oktobrim, nosakot nomas maksu EUR 5,00 par 1 m2 un PVN mēnesī.
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par telpu nomas līguma slēgšanu ir juridiskās
nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.

17. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rudzātu pagasta pārvaldes ierosinājumu noteikt maksu par Rudzātu
sociālā atbalsta centra pakalpojumiem iedzīvotājiem veļas mazgāšanai un dušas
mazgāšanās pakalpojumam, un papildinājumu 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma
Nr. 20-26 „Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem” 1. pielikuma 6. daļā, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14. punkta „b” un „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par
Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem”
1. pielikuma „Maksas pakalpojumi Līvānu novada domē un pagastu pārvaldēs” 6. daļā
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„Maksas pakalpojumu tarifi Rudzātu pagastā” un papildināt 6. daļu ar 6.10. un 6.11.
punktiem šādā redakcijā:
Nr.p.k. Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EURO
6.10.

Veļas mazgāšana līdz 8 kg

par vienu reizi

1,20 + PVN

6.11.

Mazgāšanās dušā

Par 1 cilvēku
līdz 30 min.

0,80 + PVN

2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Rudzātu pagasta
pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:

2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par Līvānu novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem”
5. pielikuma 6. daļa uz 1 lpp.

18. Par zemes ierīcības projekta „Līvānu ķieģelis” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot sertificēta mērnieka Sergeja Kovaļova izstrādāto Zemes ierīcības projektu
,,Līvānu ķieģelis”, Līvānu novada Jersikas pagastā ar kadastra Nr.7652-001-0062, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2014. gada 27. februāra lēmumam Nr.3-7 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Līvānu ķieģelis” un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma 7. pantu un 19. pantu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu zemes īpašumam ,,Līvānu ķieģelis” ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0062 /sk. pielikumā/ Līvānu novada Jersikas pagastā,
sadalot to četrās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. pirmajai zemes vienībai ar nosaukumu ,,LIVMET 2” – 0,28 ha,
1.2. otrajai zemes vienībai ar nosaukumu ,,MIREDO” – 5,79 ha,
1.3. trešajai zemes n vienībai ar nosaukumu ,,LIVMET” – 1,72 ha,
1.4. ceturtajai zemes vienībai ar nosaukumu ,,ZODIAS” – 0,56 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai 0,28 ha platībā ar nosaukumu ,,LIVMET 2”:
2.1.1. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem,
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2.1.2. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem,
2.1.3. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju.
2.2. otrajai zemes vienībai 5,79 ha platībā ar nosaukumu „MIREDO”:
2.2.1. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes
elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju,
2.2.2. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu,
2.2.3. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu,
2.2.4. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu,
2.2.5. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu,
2.2.6. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu,
2.2.7. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu,
2.2.8. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 metru dziļumam,
2.2.9. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 metru dziļumam;
2.2.10. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 metru dziļumam,
2.2.11. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 metru dziļumam,
2.2.12. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija,
2.2.13. 7312080101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar
spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem,
2.2.14. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija,
2.2.15. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija,
2.2.16. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem,
2.2.17. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem,
2.2.18. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem,
2.2.19. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
2.2.20. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
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2.2.21. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
2.2.22. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
2.2.23. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
2.2.24. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
2.2.25. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju.
2.3. trešajai zemes vienībai 1,72 ha platībā ar nosaukumu ,,LIVMET”:
2.3.1. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
2.3.2. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
2.3.3. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 metru dziļumam,
2.3.4. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu,
2.4. ceturtajai zemes vienībai 0,56 ha platībā ar nosaukumu „ZODIAS”:
2.4.1. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu,
2.4.2. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 metru dziļumam,
2.4.3. 7312080101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar
spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem,
2.4.4. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. pirmajai zemes vienībai 0,28 ha platībā ar nosaukumu ,,LIVMET 2” –
noliktavu apbūve (kods 1002),
3.2. otrajai zemes vienībai 5,79 ha platībā ar nosaukumu „MIREDO” –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001),
3.3. trešajai zemes vienībai 1,72 ha platībā ar nosaukumu ,,LIVMET” –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001),
3.4. ceturtajai zemes vienībai 0,56 ha platībā ar nosaukumu „ZODIAS”–
transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104).
4. Noteikt jaunizveidotajām zemes vienībām šādas adreses:
4.1. pirmajai zemes vienībai 0,28 ha platībā ar nosaukumu ,,LIVMET 2” un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikt jaunu adresi: ,,LIVMET 2”, Iesalnieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads,
4.2. otrajai zemes vienībai 5,79 ha platībā ar nosaukumu „MIREDO” un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikt jaunu adresi: ,,MIREDO”, Iesalnieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads,
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4.3. trešajai zemes vienībai 1,72 ha platībā ar nosaukumu ,,LIVMET” un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikt jaunu adresi: ,,LIVMET”, Iesalnieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads,
4.4. ceturtajai zemes vienībai 0,56 ha platībā ar nosaukumu „ZODIAS” un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikt jaunu adresi: ,,ZODIAS”, Iesalnieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Līvānu ķieģelis”
19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamā īpašuma (…) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu (…) Līvānu novada Turku pagasta Spēlesķeiros noteikts zemes
lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet ir izsniegtas būvatļaujas trīs
šķeldas koģenerācijas staciju būvniecībai.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
atbilstoši Līvānu būvvaldes vadītāja Inta Svirska 2014. gada 2. aprīļa atzinumam par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2006. gada
20. jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18. punktu un
23. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1 Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 10,0 ha platībā ar
nosaukumu (…) ar kadastra apzīmējumu (…), kas atrodas (…), Turku pagastā, Līvānu
novadā, jaunus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
1.1.1. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve platībā 2,9 ha (kods 1001),
1.1.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība platībā
7,1 ha (kods 0201).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir būvniecības un infrastruktūras
daļas vadītājs Intis Svirskis.
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1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) zemes robežu plāns uz 1 lpp.
2) Līvānu būvvaldes atzinums uz 1 lpp.

2. Izskatot V. P., dzīvo (adrese), 2014. gada 27. marta iesniegumu par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma (adrese) zemes vienības daļai ar
kadastra Nr.(…), kas atrodas Līvānu novada Turku pagasta Dubnas viensētās, no
lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi, un saskaņā
ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru
kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.
punktu un 23. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1 Noteikt nekustamā īpašuma – apbūvētai zemes vienībai 1,93 ha platībā ar
nosaukumu (…) ar kadastra Nr. (…), kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā,
Līvānu novadā, jaunus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1.1 individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija platībā 0,8 ha (kods 0601),
2.1.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība platībā 1,13
ha (kods 0101).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir būvniecības un infrastruktūras
daļas vadītājs Intis Svirskis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) Līvānu būvvaldes atzinums uz 1 lpp.
2) nekustamā īpašuma (…) zemes robežu plāns uz 1 lpp.
3) nekustamā īpašuma (…) ģenplāns uz 1 lpp.

3. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamā īpašuma
(adrese), Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (…) noteikts
zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 497 m2
platībā, bet daļa dzīvojamās mājas tiek izmantota kā veikala telpas.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
atbilstoši Līvānu būvvaldes vadītāja Inta Svirska 2014. gada 2. aprīļa atzinumam par
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2006. gada
20. jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17. punktu,
18. punktu un 27. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 497 m2 platībā (…),
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu (…), jaunus nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
1.1.1. komercdarbības objektu apbūve platībā 184 m2 (kods 0801),
1.1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā 313 m2 (kods 0601).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir būvniecības un infrastruktūras
daļas vadītājs Intis Svirskis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) zemes robežu plāns uz 1 lpp.
2) Līvānu būvvaldes atzinums uz 1 lpp.

4. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamā īpašuma
(adrese), Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (…) noteikti
zemes lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701)
1108 m2 platībā un komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 50 m2 platībā, bet
faktiski komercdarbībai tiek izmantoti divi dzīvokļi, kur vienā no dzīvokļiem ir veikala
telpas, bet otrā frizētava.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
atbilstoši Līvānu būvvaldes vadītāja Inta Svirska 2014. gada 2. aprīļa atzinumam par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2006. gada
20. jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17. punktu,
18. punktu un 27. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Noteikt nekustamā īpašuma – zemes vienībai 1158 m2 platībā (adrese),
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu (…), jaunus nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
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4.1.1. komercdarbības objektu apbūve platībā 834 m2 (kods 0801),
4.1.2. vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve platībā 324 m2 (kods
0701).
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir būvniecības un infrastruktūras
daļas vadītājs Intis Svirskis.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) zemes robežu plāns uz 1 lpp.
2) Līvānu būvvaldes atzinums uz 1 lpp.
20. Par nosaukuma piešķiršanu.

Ziņo J. Magdaļenoks
1. …
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
2. …
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

21. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Sutru pagastā
un zemes platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 24. marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Sutru pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām zemes
vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām, uz
kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par platību precizēšanu tām
zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, un
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai
piekrīt neapbūvēti zemes gabali, kas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēti
pašvaldības funkciju īstenošanai un 3. panta trešās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt zeme, kas paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu, un piektās daļas 1. punktu un 2. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā un 25. panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā ir
noslēgti (noslēdzami) zemes nomas līgumi, un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu
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lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka šādas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu
novada Sutru pagastā, par kurām ar bijušajiem zemes lietotājiem ir noslēgti zemes nomas
līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz
Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1 zemes vienība 0,5543 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0185, kas
atrodas Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienība 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0345, kas
atrodas Sanaudē, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.3. zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0605, kas
atrodas Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienība 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0222, kas
atrodas Ragavikos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.5. zemes vienība 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0272, kas
atrodas Promos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.6. zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0308, kas
atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.7. zemes vienība 0,1783 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0309, kas
atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.8. zemes vienība 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0121, kas
atrodas Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.9. zemes vienība 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0122, kas
atrodas Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.10. zemes vienība 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0123, kas
atrodas Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.11. zemes vienība 0,6818 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-005-00203,
kas atrodas Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā.
2. Atzīt, ka šādas apbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada Sutru
pagastā, par kurām ar bijušajiem zemes lietotājiem noslēdzami zemes nomas līgumi, ir
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
2.1. apbūvēta zemes vienība 0,4337 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0020299, kas atrodas Kauparniekos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.2. apbūvēta zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0020352, kas atrodas Sanaudē, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.3. apbūvēta zemes vienība 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0020363, kas atrodas Meža Onckuļos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.4. apbūvēta zemes vienība 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0030237, kas atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
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2.5. apbūvēta zemes vienība 0,2809 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0030251, kas atrodas Čipānos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.6. apbūvēta zemes vienība 0,0499 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0030340, kas atrodas Čipānos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.7. apbūvēta zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0050116, kas atrodas Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.8. apbūvēta zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0030259, kas atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.9. apbūvēta zemes vienība 0,0386 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0030275, kas atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.10. apbūvēta zemes vienība 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0030287, kas atrodas Slapkovā, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.11. apbūvēta zemes vienība 4,1577 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0050108, kas atrodas Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.12. apbūvēta zemes vienība 1,7255 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0050120, kas atrodas Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
2.13. apbūvēta zemes vienība 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0050198, kas atrodas Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā.
3. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0338, kas atrodas
Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, uz kuras atrodas slēgtā Sutru pagasta atkritumu
izgāztuve un atkritumu šķirošanas laukums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme
un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot tās platību
atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem - 7,6974 ha platībā.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.,2. un 3.punktā norādīto zemes vienību platības var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
22. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes
pagastā un zemes platību precizēšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 24. marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Rožupes pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par platību precizēšanu
tām zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, un
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
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nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai
piekrīt neapbūvēti zemes gabali, kas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēti
pašvaldības funkciju īstenošanai, un 3. panta trešās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt zeme, kas paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu, un piektās daļas 1. punktu un 2. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā un 25. panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā ir
noslēgti (noslēdzami) zemes nomas līgumi, un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas
Līvānu novada Rožupes pagastā, par kurām ar bijušajiem zemes lietotājiem ir noslēgti
zemes nomas līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienība 1,929 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0093, kas
atrodas Stikānos Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienība 2,2208 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0170, kas
atrodas Stikānos Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.3. apbūvēta zemes vienība 5,2583 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0030107, kas atrodas Eriņbirzē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienība 2,0753 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0110, kas
atrodas Eriņbirzē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.5. zemes vienība 1,2798 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0150, kas
atrodas Tomiņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.6. zemes vienība 1,1498 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0114, kas
atrodas Mālniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.7. zemes vienība 0,3493 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0124, kas
atrodas Mālkalnos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.8. zemes vienība 15,5323 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0125, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.9. apbūvēta zemes vienība 18,8829 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0060141, kas atrodas Peiveliškās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.10. apbūvēta zemes vienība 7,0614 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0060145, kas atrodas Rubeņkalnā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.11. zemes vienība 1,1814 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0095, kas
atrodas Pētermuižā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.12. apbūvēta zemes vienība 1,0039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090159, kas atrodas Stikānos Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.13. zemes vienība 3,5402 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0205, kas
atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
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1.14. zemes vienība 2,2232 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0207, kas
atrodas Laivacumos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.15. apbūvēta zemes vienība 12,139 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090208, kas atrodas Laivacumos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.16. zemes vienība 1,0983 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0309, kas
atrodas Pētermuižā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.17. apbūvēta zemes vienība 1,8727 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090317, kas atrodas Kūkusiliņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.18. apbūvēta zemes vienība 6,0554 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090326, kas atrodas Pastalojānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.19. zemes vienība 0,9933 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0429, kas
atrodas Pētermuižā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.20. apbūvēta zemes vienība 3,1036 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100097, kas atrodas Rusinovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.21. zemes vienība 1,1081 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0294, kas
atrodas Rusinovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.22. zemes vienība 0,6215 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0334, kas
atrodas Rusinovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.23. zemes vienība 0,9316 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0351, kas
atrodas Rusinovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.24. zemes vienība 1,1164 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0306, kas
atrodas Rusinovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.25. zemes vienība 1,4891 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0310, kas
atrodas Rusinovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.26. zemes vienība 0,9917 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0319, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.27. zemes vienība 1,0825 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0333, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.28. zemes vienība 1,1692 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0336, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.29. zemes vienība 1,8327 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0356, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.30. zemes vienība 0,7197 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0384, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.31. zemes vienība 0,3955 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0395, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.32. zemes vienība 0,9212 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0404, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.33. apbūvēta zemes vienība 0,1144 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100435, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.34. zemes vienība 0,1313 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0436, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.35. zemes vienība 0,1297 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0437, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
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1.36. apbūvēta zemes vienība 0,1333 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100440, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.37. zemes vienība 0,2847 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0441, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.38. apbūvēta zemes vienība 0,1276 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100452, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.39. zemes vienība 0,2419 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0456, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.40. zemes vienība 0,6563 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0476, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.41. zemes vienība 0,4381 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0478, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.42. zemes vienība 0,0619 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0541, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.43. zemes vienība 0,053 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0544, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.44. apbūvēta zemes vienība 0,0219 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100548, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.45. apbūvēta zemes vienība 0,059 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100551, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.46. zemes vienība 0,0343 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0554, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.47. apbūvēta zemes vienība 0,0683 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100555, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.48. apbūvēta zemes vienība 0,0261 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100560, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
2. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā, par kurām bijušajiem zemes lietotājiem noslēdzami zemes nomas
līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz
Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
2.1. apbūvēta zemes vienība 3,1886 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0080009, kas atrodas Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.2. apbūvēta zemes vienība 4,9674 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090186, kas atrodas, Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.3. apbūvēta zemes vienība 0,2816 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090238, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.4. apbūvēta zemes vienība 0,5511 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090262, kas atrodas, Kūkās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.5. apbūvēta zemes vienība 3,8492 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090296, kas atrodas, Kūkusiliņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.6. apbūvēta zemes vienība 0,416 ha platībā ar kadastra apzīmējumu7666-0090426, kas atrodas Kūkās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.7. apbūvēta zemes vienība 0,2903 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100196, kas atrodas Rubeņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
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2.8. apbūvēta zemes vienība 1,1511 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100220, kas atrodas Rubeņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.9. apbūvēta zemes vienība 0,6109 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100428, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.10. apbūvēta zemes vienība 0,4338 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100429, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.11. apbūvēta zemes vienība 0,256 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100453, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.12. apbūvēta zemes vienība 0,1429 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100483-001, zemes vienība 0,059 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0483-002,
7666-010-483-003, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.13. apbūvēta zemes vienība 0,0196 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100546, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.14. apbūvēta zemes vienība 0,0798 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100558, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.15. apbūvēta zemes vienība 1,5532 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0110046, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.16. apbūvēta zemes vienība 0,4903 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0110120, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2.17. apbūvēta zemes vienība 1,6886 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0110144, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
23. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rudzātu
pagastā un zemes platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Rudzētu pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par platību precizēšanu
tām zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, un
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai
piekrīt neapbūvēti zemes gabali, kas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēti
pašvaldības funkciju īstenošanai, un 3. panta trešās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
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pašvaldībai piekrīt zeme, kas paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu, un piektās daļas 1. punktu un 2. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā un 25. panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā ir
noslēgti (noslēdzami) zemes nomas līgumi, un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A.
Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas
Līvānu novada Rudzātu pagastā, par kurām bijušajiem zemes lietotājiem ir noslēgti zemes
nomas līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienība 10,7971 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0047, kas
atrodas „Rasas”, Medņevkā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienība 5,3589 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0048, kas
atrodas Medņevkā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.3. zemes vienība 4,7086 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0053, kas
atrodas Mālaines, Medņevkā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienība 4,907 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0086, kas
atrodas Steķos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.5. zemes vienība 3,716 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0046, kas
atrodas Steķos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.6. zemes vienība 1,7959 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0308, kas
atrodas Mālkalnā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.7. zemes vienība 1,7959 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0072, kas
atrodas „Dālijas”, Mālkalnā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.8. zemes vienība 1,6924 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0073, kas
atrodas „Dālijas”, Mālkalnā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.9. zemes vienība 6,2599 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0090, kas
atrodas „Krami”, Vidos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.10. zemes vienība 10,4988 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0078,
kas atrodas „Zaķumuiža”, Nīcgaļos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.11. zemes vienība 2,2867 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0079, kas
atrodas „Zaķumuiža”, Nīcgaļos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.12. zemes vienība 5,5128 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0081, kas
atrodas Nīcgaļos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.13. zemes vienība 6,2676 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0082, kas
atrodas „Zaķumuiža”, Nīcgaļos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.14. zemes vienība 10,2557 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0083,
kas atrodas „Zaķumuiža”, Nīcgaļos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
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1.15. zemes vienība 12,811 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0084, kas
atrodas „Zaķumuiža”, Nīcgaļos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.16. zemes vienība 13,2311 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0086,
kas atrodas Nīcgaļos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.17. zemes vienība 4,993 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0105, kas
atrodas Bikauniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.18. zemes vienība 2,157 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0168, kas
atrodas Mālkalnā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.19. zemes vienība 0,2615 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0217, kas
atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.20. zemes vienība 0,5236 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0290, kas
atrodas „Tofiki”, Vilkmugura, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.21. zemes vienība 3,0535 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0291, kas
atrodas „Tofiki”, Vilkmugura, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.22. zemes vienība 0,4557 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0340, kas
atrodas Miera ielā 40, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.23. zemes vienība 8,6255 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0063, kas
atrodas „Tofiki”, Vilkmugura, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.24. zemes vienība 4,9767 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-001-0037, kas
atrodas Mežvidos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
2. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā, par kurām bijušajiem zemes lietotājiem noslēdzami zemes nomas līgumi,
ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
2.1. apbūvēta zemes vienība 0,5471 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0030129, kas atrodas Steķos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
2.2. apbūvēta zemes vienība 5,7011 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0050044, kas atrodas Gardriviešos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
2.3. apbūvēta zemes vienība 0,7733 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0070176, kas atrodas Būmaņos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
2.4. apbūvēta zemes vienība 0,0232 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0090074, kas atrodas Alksniešos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
2.5. apbūvēta zemes vienība 0,0133 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0090075, kas atrodas Alksniešos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
2.6. apbūvēta zemes vienība 0,0138 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0090076, kas atrodas Alksniešos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā un 2. punktā norādīto zemes vienību platības
var tikt precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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24. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā un
zemes platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 24. marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Turku pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām zemes
vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām, uz
kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par platību precizēšanu tām
zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, un
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai
piekrīt neapbūvēti zemes gabali, kas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēti
pašvaldības funkciju īstenošanai, un 3.panta trešās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt zeme, kas paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu, un piektās daļas 1. punktu un 2. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā un 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā ir
noslēgti (noslēdzami) zemes nomas līgumi, un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A.
Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas
Līvānu novada Turku pagastā, par kurām ar bijušajiem zemes lietotājiem ir noslēgti zemes
nomas līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0094, kas
atrodas Vuškārniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienība 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0094, kas
atrodas Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.3. zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0206, kas
atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0271, kas
atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.5. zemes vienība 0,3346 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0029, kas atrodas
Grugulēs, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.6. zemes vienība 3,6 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0090, kas atrodas
Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
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1.7. zemes vienība 0,6868 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0168, kas atrodas
Vanagsilā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.8. zemes vienība 0,6651 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0181, kas atrodas
Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.9. zemes vienība 0,7 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0190, kas atrodas
Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.10. zemes vienība 1,3033 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0193, kas atrodas
Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.11. zemes vienība 4,0221 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0201, kas atrodas
Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.12. zemes vienība 0,25 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0210, kas atrodas
Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.13. zemes vienība 0,2283 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0249, kas atrodas
Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.14. zemes vienība 0,708 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0254, kas atrodas
Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.15. zemes vienība 0,1411 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0270, kas atrodas
Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.16. zemes vienība 2,1 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0019, kas atrodas
Dabaros, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.17. zemes vienība 0,653 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0115, kas atrodas
Dabaros, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.18. zemes vienība 2,0 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0065, kas atrodas
Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.19. zemes vienība 1,0 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0073, kas atrodas
Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.20. zemes vienība 2,52 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0071, kas atrodas
Kāršeniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.21. zemes vienība 2,9 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0075, kas atrodas
Smelcējā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.22. zemes vienība 2,5492 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0092, kas atrodas
Smelcējā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.23. zemes vienība 2,6 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0098, kas atrodas
Smelcējā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.24. zemes vienība 4,0774 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0229, kas atrodas
Māsānos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.25. zemes vienība 2,4812 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0358, kas atrodas
Kāršeniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.26. zemes vienība 3,8 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0386, kas atrodas
Kalnapurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.27. zemes vienība 0,25 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0422, kas atrodas
Cūkuļos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.28. zemes vienība 0,1496 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0613, kas atrodas
Dubnas viensētas, Turku pagastā, Līvānu novadā,
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1.29. zemes vienība 1,9 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0654, kas atrodas
Žogos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.30. zemes vienība 0,06 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0731, kas atrodas
Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.31. zemes vienība 0,06 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0736, kas atrodas
Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.32. zemes vienība 0,06 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0739, kas atrodas
Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.33. zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0758, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.34. zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0760, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.35. zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0762, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.36. zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0763, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.37. zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0766, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.38. zemes vienība 0,0674 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0767, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.39. zemes vienība 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0234, kas
atrodas Vuškārniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.40. zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0283, kas
atrodas Vanagsilā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.41. zemes vienība 2,2941 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0285, kas
atrodas Vanagsilā Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.42. zemes vienība 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0428, kas
atrodas Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.43. zemes vienība 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0208, kas
atrodas Māsānos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.44. zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0240, kas
atrodas dabaros, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.45 zemes vienība 0,7999 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0390, kas
atrodas Kalnapurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.46. zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0406, kas
atrodas Robežniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā.
2. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā, par kurām bijušajiem zemes lietotājiem noslēdzami zemes nomas līgumi, ir
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
2.1. apbūvēta zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-0010223, kas atrodas Grugulēs, Turku pagastā, Līvānu novadā,
2.2. zemes vienība 1,2071 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0209, kas atrodas
Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
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2.3. zemes vienība 1,6 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0054, kas atrodas
Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
2.4. zemes vienība 0,6 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0097, kas atrodas
Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
2.5. zemes vienība 0,0943 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0197, kas atrodas
Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
2.6. zemes vienība 0,6202 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0385, kas atrodas
Daukstēs, Turku pagastā, Līvānu novadā,
2.7. zemes vienība 0,7 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0429, kas atrodas
Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
2.8. zemes vienība 0,2 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0566, kas atrodas
Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā.
3. Atzīt, ka sekojošas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, uz
kurām atrodas koplietošanas ceļi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā
ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību
atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem:
3.1. zemes vienība 1,2765 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0807, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
3.2. zemes vienība 2,6012 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0813, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
3.3. zemes vienība 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0814, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
25. Par zemes vienību platību precizēšanu Līvānu novada Sutru pagastā
un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Sutru pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām zemes
vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām, uz
kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11. punktu, kurā
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noteikts, ka pašvaldība izvērtē un pieņem lēmumu par zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi, un saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu, kurā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības
personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un
ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem
lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un likuma ,,Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā šādas pašvaldības valdījumā esošas zemes
vienības, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0350, kas
atrodas Sanaudē, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0285, kas
atrodas Slapkovā, Sutru pagastā, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
26. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā un
zemes platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Rožupes pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 ”Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11. punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldība izvērtē un pieņem lēmumu par zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi, un saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
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pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu, kurā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības
personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un
ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem
lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un likuma ,,Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā sekojošas pašvaldības valdījumā esošas zemes
vienības, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienību 4,8074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-002-0128, kas
atrodas Mežancānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienību 5,1951 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0085, kas
atrodas Kivleniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.3. zemes vienību 1,9836 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0139, kas
atrodas Oškalniešos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienību 2,316 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-006-0201, kas
atrodas Rubeņkalnā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.5. zemes vienību 2,1716 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0286, kas
atrodas Muceniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.6. zemes vienību 2,2856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0403, kas
atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.7. zemes vienību 0,2889 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0140, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.8. zemes vienību 0,2902 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0332, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.9. zemes vienību 1,2166 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0369, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.10. zemes vienību 0,5927 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0382, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.11. zemes vienību 0,5301 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0405, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.12. zemes vienību 0,2851 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0475, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.13. zemes vienību 0,602 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0527, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.14. zemes vienību 0,0129 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0545, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.15. zemes vienību 0,564 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0550, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.16. zemes vienību 0,0695 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0552, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
34

1.17. zemes vienību 1,8742 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0079, kas
atrodas Starēs, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā norādīto zemes vienību platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
27. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rudzātu pagastā un
zemes platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Rudzātu pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11. punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldība izvērtē un pieņem lēmumu par zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi, un saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu, kurā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības
personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un
ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem
lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un likuma ,,Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā sekojošas pašvaldības valdījumā esošas zemes
vienības, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienību 0,3984 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0218, kas
atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā;
1.2. zemes vienību 1,6829 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0065, kas
atrodas Eleonorvilē, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
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1.3. zemes vienību 1,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-001-0045, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0076, kas
atrodas Lūzeniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
28. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Turku pagastā un
zemes platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 24. marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Turku pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām zemes
vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām, uz
kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11. punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldība izvērtē un pieņem lēmumu par zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi, un saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu, kurā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības
personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un
ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem
lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un likuma ,,Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā sekojošas pašvaldības valdījumā esošas zemes
vienības, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienību 5,0135 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0017, kas
atrodas Grugulēs, Turku pagastā, Līvānu novadā,
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1.2. zemes vienību 2,4075 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0182, kas
atrodas Saliešos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.3. zemes vienību 13,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0086, kas
atrodas Vuškārniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0095, kas
atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.5. zemes vienību 0,6771 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0026, kas
atrodas Dabaros, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.6. zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0215, kas
atrodas Cūkuļos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.7. zemes vienību 1,5037 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0221, kas
atrodas Māsānos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.8. zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0230, kas
atrodas Cūkuļos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.9. zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0236, kas
atrodas Māsānos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.10. zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0237, kas
atrodas Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.11. zemes vienību 1,1486 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0238, kas
atrodas Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.12. zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0356, kas
atrodas Māsānos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.13. zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0379, kas
atrodas Robežniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.14. zemes vienību 53,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0407, kas
atrodas Robežniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.15. zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0410, kas
atrodas Robežniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.16. zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0750, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.17. zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0764, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
1.18. zemes vienību 3,2426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0815, kas
atrodas Peiseniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā.
1.19. zemes vienību 0,0635 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0195, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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29. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu
Līvānu novada Sutru pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 24. marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Sutru pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām zemes
vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām, uz
kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, par platību precizēšanu tām
zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, un
pamatojoties uz likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto
daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei balošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Precizēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Līvānu novada Sutru
pagastā, platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem šādām zemes vienībām:
1.1.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0119 platību 0,4315 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0314 platību 0,3508 ha,
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0420 platību 0,2102 ha,
1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0429 platību 0,9679 ha,
1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0431 platību 5,0832 ha,
1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0487 platību 0,8686 ha,
1.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0488 platību 0,5036 ha,
1.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-002-0489 platību 0,4101 ha,
1.9. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-002-0490 platību 0,1429 ha,
1.10. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-002-0598 platību 1,8134 ha,
1.11. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0266 platību 7,526 ha,
1.12. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0268 platību 1,7274 ha,
1.13. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0269 platību 0,8137 ha,
1.14. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0039 platību 0,8557 ha,
1.15. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0252 platību 0,4458 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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30. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu
Līvānu novada Rožupes pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 24. marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Rožupes pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, par platību precizēšanu tām
zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, un
pamatojoties uz likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto
daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Precizēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā, platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem šādām zemes vienībām:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0149 platību 0,4558 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0151 platību 0,4689 ha,
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0134 platību 3,119 ha,
1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0136 platību 6,5616 ha,
1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0049 platību 0,6709 ha,
1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0104 platību 0,3997 ha,
1.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0241 platību 0,7891 ha,
1.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0242 platību 0,3206 ha,
1.9. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0246 platību 2,0801 ha,
1.10. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0267 platību 0,3679 ha,
1.11. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0275 platību 0,4778 ha,
1.12. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0276 platību 1,9174 ha,
1.13. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0158 platību 1,2944 ha,
1.14. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0162 platību 1,2955 ha,
1.15. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0461 platību 0,5993 ha,
1.16 .zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0490 platību 0,9884 ha,
1.17. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0511 platību 0,2486 ha,
1.18. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0523 platību 0,2559 ha,
1.19. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0567 platību 0,0351 ha,
1.20. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0570 platību 0,2459 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
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3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.

31. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu
Līvānu novada Rudzātu pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 24. marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Rudzātu pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, par platību precizēšanu tām
zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, un
pamatojoties uz likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto
daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Precizēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā, platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem sekojošām zemes vienībām:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0370 platību 1,5425 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0372 platību 0,1893 ha,
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-001-0037 platību 4,9767 ha,
1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0168 platību 2,157 ha,
1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0081 platību 0,2615 ha,
1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0218 platību 0,3984 ha,
1.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0312 platību 1,4032 ha,
1.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0076 platību 0,0138 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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32. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu
Līvānu novada Turku pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 24. marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Turku pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām zemes
vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām, uz
kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, kurā lūdz precizēt platību tām
zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, un
pamatojoties uz likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto
daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Precizēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā, platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem sekojošām zemes vienībām:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0055 platību 0,2128 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0215 platību 0,4035 ha,
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0229 platību 2,5094 ha,
1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0230 platību 3,121 ha,
1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0232 platību 0,0843 ha,
1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0203 platību 6,3692 ha,
1.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0225 platību 1,1222 ha,
1.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0248 platību 0,6153 ha,
1.9. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0273 platību 0,5897 ha,
1.10. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0277 platību 3,9927ha,
1.11. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0279 platību 0,0559 ha,
1.12. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0116 platību 0,661 ha,
1.13. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0244 platību 0,5666 ha,
1.14. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0245 platību 0,2627 ha,
1.15. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0039 platību 0,8785 ha,
1.16. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0207 platību 10,6507 ha,
1.17. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0216 platību 0,0439 ha,
1.18. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0226 platību 7,2857 ha,
1.19. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0227 platību 1,3262 ha,
1.20. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0116 platību 0,885 ha,
1.21. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0392 platību 6,9931 ha,
1.22. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0395 platību 2,764 ha,
1.23. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0397 platību 0,7765 ha,
1.24. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0398 platību 2,3009 ha,
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1.25. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0400 platību 3,1456 ha,
1.26. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0403 platību 0,7864 ha,
1.27. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0445 platību 0,4121 ha,
1.28. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0685 platību 2,0181 ha,
1.29. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0687 platību 0,5091 ha,
1.30. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0688 platību 0,5737 ha,
1.31. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0689 platību 0,0408 ha,
1.32. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0691 platību 0,3852 ha,
1.33. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0693 platību 0,0781 ha,
1.34. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0696 platību 0,6703 ha,
1.35. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0697 platību 0,1871 ha,
1.36. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0811 platību 0,4723 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
33. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm
Līvānu novada Līvānu pilsētā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 13. februāra vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un izvērtēšanai pievienoto datu atlasi no Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas ar informāciju par ,,Pārskatā par zemes
reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi” iekļautajām zemes
vienībām darba lapā ,,Pašvaldības zeme”, un par platību precizēšanu tām zemes vienībām,
kuru platība pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas kas atrodas Līvānu novada
Līvānu pilsētā, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta
pirmās daļas 2.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Precizēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Līvānu novada
Līvānu pilsētā, platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem šādām zemes vienībām:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0123 platību 0,9051 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0527 platību 0,5316 ha,
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0834 platību 0,1321 ha,
1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0929 platību 0,0619 ha,
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1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-1118 platību 0,9176 ha,
1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-1202 platību 0,4484 ha,
1.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-1534 platību 0,9597 ha,
1.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0330 platību 0,3957 ha,
1.9. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0418 platību 0,3211 ha,
1.10. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0602 platību 0,6616 ha,
1.11. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0907 platību 0,622 ha,
1.12. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0330 platību 0,4673 ha,
1.13. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1216 platību 0,265 ha,
1.14. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1403 platību 0,199 ha,
1.15. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1617 platību 0,7552 ha,
1.16. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1733 platību 0,0575 ha,
1.17. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2110 platību 0,1418 ha,
1.18. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2226 platību 0,613 ha,
1.19. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0336 platību 0,1358 ha,
1.20. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0437 platību 0,2965 ha,
1.21. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0438 platību 0,2463 ha,
1.22. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0439 platību 1,1603 ha,
1.23. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0524 platību 0,148 ha,
1.24. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0810 platību 0,428 ha,
1.25. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0121 platību 0,1439 ha,
1.26. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0133 platību 0,1972 ha,
1.27. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0217 platību 0,1693 ha,
1.28. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0509 platību 0,4302 ha,
1.29. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0628 platību 0,1057 ha,
1.30. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0629 platību 0,1083 ha,
1.31. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0824 platību 0,372 ha,
1.32. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1017 platību 0,527 ha,
1.33. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1717 platību 0,3456 ha,
1.34. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2221 platību 0,1083 ha,
1.35. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0824 platību 0,9492 ha,
1.36. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2320 platību 0,3757 ha,
1.37. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2520 platību 0,2044 ha,
1.38. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-006-0112 platību 0,2403 ha,
1.39. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-006-0517 platību 0,601 ha,
1.40. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0651 platību 0,8941 ha,
1.41. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-1701 platību 1,7681 ha,
1.42. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0134 platību 1,2214 ha,
1.43. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0213 platību 0,1649 ha,
1.44. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0331 platību 0,0923 ha,
1.45. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0707 platību 0,2057 ha,
1.46. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0101 platību 4,222 ha,
1.47. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0211 platību 0,3956 ha,
1.48. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1004 platību 0,2251 ha,
1.49. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1308 platību 0,1038 ha,
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1.50. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1402 platību 0,0961 ha,
1.51. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1405 platību 0,1035 ha,
1.52. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1406 platību 0,1781 ha,
1.53. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1713 platību 0,4499 ha,
1.54. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2015 platību 0,1605 ha,
1.55. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2018 platību 0,1039 ha,
1.56. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2111 platību 0,221 ha,
1.57. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2244 platību 0,0511 ha,
1.58. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2326 platību 3,5008 ha,
1.59. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0204 platību 1,0455 ha,
1.60. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0207 platību 0,76 ha,
1.61. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0316 platību 0,6949 ha,
1.62. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0317 platību 0,6272 ha,
1.63. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0713 platību 0,5468 ha,
1.64. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0904 platību 0,1184 ha,
1.65. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0119 platību 0,7467 ha,
1.66. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0627 platību 0,8362 ha,
1.67. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0821 platību 0,179 ha,
1.68. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0826 platību 0,1139 ha,
1.69. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0827 platību 0,4628 ha,
1.70. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0834 platību 0,0484 ha,
1.71. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1015 platību 0,0838 ha,
1.72. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1715 platību 0,2409 ha,
1.73. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1716 platību 0,5349 ha,
1.74. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1917 platību 0,0996 ha,
1.75. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2219 platību 0,0905 ha,
1.76. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2225 platību 0,1709 ha,
1.77. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2311 platību 0,2434 ha,
1.78. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2610 platību 0,4136 ha,
1.79. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-006-0518 platību 0,3401 ha,
1.80. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0901 platību 1,51 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
Pielikumā: pārskats pa zemes vienībām uz 1 lpp.
34. Par zemes vienību iekļaušanu rezerves zemes fondā un nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot N. J., dzīvo (adrese), 2014. gada 25. marta iesniegumu par zemes
gabala 0,06 ha platībā ar kadastra Nr7652-005-0261, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, un ņemot vērā, ka saskaņā ar Valsts un pašvaldību
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īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta (2.1) daļu - zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un ja minētajā termiņā persona zemes
nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2. panta devīto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A.
Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut rezerves zemes fondā pašvaldības valdījumā esošo zemes vienību 0,06
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0261, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā.
1.2. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 1.1.punktā minēto zemes vienību un
informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot V. B., dzīvo (adrese), 2014. gada 24. marta iesniegumu par 2009.
gada 28. aprīļa zemes nomas līguma laušanu zemes gabalam 0,9 ha platībā ar kadastra Nr.
7666-010-0294, zemes gabalam 0,5 ha platībā ar kadastra Nr. 7666-010-0334 un zemes
gabalam 0,8 ha platībā ar kadastra Nr. 7666-010-0351, kas atrodas Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un par kuru nomu noslēgtais zemes nomas līgums beigsies 2014.
gada 27. aprīlī, un I. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 7. aprīļa iesniegumu par minēto zemes
vienību iznomāšanu, un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta (2.1) daļu – ja
persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās
zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā
esošos neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
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Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
2.1. Ar 2014. gada 1. maiju iekļaut rezerves zemes fondā pašvaldības valdījumā
esošo zemes vienību 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0294, zemes
vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0334 un zemes vienību 0,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0351, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Apstiprināt zemes vienību precizēto platību atbilstoši VZD nekustamo
īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
2.2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0294 platību 1,106 ha,
2.2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0334 platību 0,619 ha,
2.2.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0351 platību 0,926 ha.
2.3. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 2.1. punktā minētās zemes vienības un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Rožupes pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 3 lpp
3. Izskatot J. E., dzīvo (adrese), 2014. gada 1. aprīļa iesniegumu par zemes gabala
4,0 ha platībā ar kadastra Nr. 7668-007-0271 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes
gabals 4,0 ha platībā ar kadastra Nr.7668-007-0271, kas atrodas Eleonorvilē, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014. gada 27. marta sēdes lēmumu
Nr.4-28(2) ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu” ieskaitīts rezerves
zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes gabalu 4,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu.7668-007-0271, kas atrodas Eleonorvilē, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Rudzātu
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
35. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot S. V., dzīvo (adrese), 2014. gada 24. marta iesniegumu par 2009. gada 26.
augusta zemes nomas līguma laušanu neapbūvētiem zemes gabaliem 0,12 ha platībā ar
kadastra Nr. 7666-010-0437 un 0,08 ha platībā ar kadastra Nr. 7666-010-0554, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā Līvānu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ar 2014. gada 1. maiju lauzt ar S. V., dzīvo (adrese), 2009. gada 28. aprīlī
noslēgto zemes nomas līgumu par neapbūvētu zemes vienību 0,12 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0437 un 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0554
(sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Apstiprināt zemes vienību precizēto platību atbilstoši VZD nekustamo īpašumu
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
2.1. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0437 - 0,13 ha platībā,
2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0554 - 0,034 ha platībā.
3. Zemes vienību 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0437 un
zemes vienību 0,034 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0554, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, iekļaut rezerves zemes fondā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp
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36. Par zemes nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot V. U., dzīvo (adrese), 2014. gada 9. aprīļa iesniegumu par 2012. gada
21. maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/31 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,83 ha platībā ar
kadastra nr. 7682 005 0181, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā), un saskaņā ar
Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā
esošos neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar V. U., dzīvo (adrese), 2012. gada 21. maijā noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr.LND/9-7/12/31 par zemes gabalu ar kadastra Nr. 7682
005 0181, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz vienu gadu (līdz
2015. gada 20. maijam), ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais
zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nosakot
zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot V. L., dzīvo (adrese), 2014. gada 10. aprīļa iesniegumu par 2012. gada
15. maija noslēgtā zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/25 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 4,4 ha platībā ar
kadastra nr. 7682 003 0249, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā), un saskaņā ar
Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai
pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3 punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā
esošos neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
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2.1. Pagarināt ar V. L., dzīvo (adrese), 2012. gada 15. maijā noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/25 par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 7682 003 0249, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu
uz vienu gadu (līdz 2015. gada 14. maijam), ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku
laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot A. M., dzīvo (adrese), 2014. gada 11. aprīļa iesniegumu par 2012. gada
21. maijā noslēgtā
zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/27 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 14,6 ha ar kadastra Nr.
7682-002-0294, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā), un saskaņā ar Ministru
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu” 18.3. punktu, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
3.1 Pagarināt ar A. Mu., dzīvo (adrese), 2012.gada 21.maijā noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/27 par zemes gabalu ar kadastra Nr. 7682002-0294, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā darbības termiņu uz vienu gadu (līdz
2015.gada 20.maijam), ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes
gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nosakot nomas
maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot A. Z., dzīvo: (adrese), 2014. gada 10. aprīļa iesniegumu par 2009. gada
05. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 3 darbības termiņa pagarināšanu, tika
konstatēts, ka zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 1,1 ha platībā ar kadastra
nr. 7682 005 0122, kas atrodas Lipuškos,, Sutru pagastā, Līvānu novadā, uz kura atrodas
nomniekam piederošas ēkas un būves. A. Z. zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar Sutru
pagasta padomes 2009. gada 31. marta sēdes lēmumu Nr.5-4.
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Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, kurā noteikts, ka persona, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos,
iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kā arī saskaņā ar Ministru
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2. punktu un 7.2 punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt ar A. Z., dzīvo (adrese), 2009. gada 05. maijā noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr.3, par zemes gabalu 1,1 ha platībā ar kadastra Nr. 7682
005 0122, kas atrodas Lipuškos,, Sutru pagasta Līvānu novadā, darbības termiņu uz 10
gadiem (līdz 2024. gada 4. maijam). Pašreizējais zemes lietošanas mērķis (0101) – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi eiro) gadā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot V. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 10. aprīļa iesniegumu par 2009. gada
5. maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.5 darbības termiņa pagarināšanu, tika
konstatēts, ka zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 1,5 ha platībā ar kadastra
Nr. 7682 003 0308, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka personai, kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos,
iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18. punktu un 18.3 punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A.
Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt ar V. S., dzīvo (adrese), 2009. gada 5. maijā noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr.5 par zemes gabalu ar kadastra Nr., kas atrodas Sutri,
Sutru pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz 10 gadiem (līdz 2024. gada 4. maijam)
ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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5.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
5.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot A. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 11. aprīļa iesniegumu par 2013. gada
14. maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/22 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 5,3 ha platībā ar kadastra
numuru 7666-009-0596, kas atrodas Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un
ņemot vērā, ka šī līguma darbības termiņš beidzas 2014. gada 14. maijā un saskaņā ar
Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zeme nomu” 18.3. punktu un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt ar A. K., dzīvo (adrese) 2013. gadā 14. maijā noslēgtā zemes nomas
līguma Nr. LND/9-7/12/22 par zemes gabala 5,3 ha platībā ar kadastra Nr. 7666-0090596, kas atrodas Rožupes pagasta, Līvānu novadā, darbības termiņu uz vienu gadu (līdz
2015. gada 14. maijam), ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais
zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nosakot
nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
7. Izskatot K. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 14. aprīļa iesniegumu par 2009. gada
27. aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.65 darbības termiņa pagarināšanu (zemes
nomas līgums noslēgts par zemes gabaliem 0,0619 ha platībā ar kadastra numuru 7666010-0541 un 0,053 ha platībā ar kadastra Nr. 7666-010-0544, kas atrodas Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā 2009. gada 29. janvārī pieņemto Līvānu
novada domes sēdes lēmumu Nr.2-18 par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu saskaņā ar
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, kurā noteikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās
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lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un pamatojoties uz Ministru kabineta
2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt ar K. K., dzīvo (adrese), 2009. gadā 27. aprīlī noslēgtā Lauku
apvidus zemes līguma Nr.65 par zemes gabalu 0,0619 ha platībā ar kadastra Nr. 7666010-0541 un 0,053 ha platībā ar kadastra Nr. 7666-010-0544, kas atrodas Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām
līgumu pagarināt, atbilstoši neteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un
PVN gadā.
7.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
7.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
8. Izskatot I. L., dzīvo (adrese), 2014. gada 15. aprīļa iesniegumu par 2007. gada
13. novembrī noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 0,1192 ha platībā ar kadastra Nr. 7666010-0488, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka
noslēgtā nomas līguma termiņš ir beidzies 2012. gada 12. novembrī, un atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka personai, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18. punktu un
18.3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
8.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. L., dzīvo (adrese), par zemes gabala
0,1192 ha platībā ar kadastra Nr. 7666-010-0488, kas atrodas Rožupes pagasta, Līvānu
novadā, atbilstoši zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām līgumu
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pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
8.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
8.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
8.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
37. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.(…)., kas
atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka A. R., dzīvo (adrese), 2014. gada 15.
aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no divām zemes
vienībām 29,1 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 2,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (….), piešķirt tai jaunu nosaukumu un noteikt zemes izmantošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr.(…), otro zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (…), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu … piešķirt
jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.(…), kas
atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieka A. A., (adrese), 2014. gada 10. aprīļa
iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no trīs zemes vienībām 9,7
ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā trešo zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (…), piešķirt tai jaunu nosaukumu un atstāt esošo zemes izmantošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā
ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.3.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kopējo kadastra Nr. (…), trešo zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (…), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu … piešķirt
jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.

38. Par zemes ierīcības projekta „Gaiņu Lāči” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” izstrādāto izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Gaiņu
Lāči”, Līvānu novada Turku pagastā ar kadastra Nr.7686-003-0070, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, atbilstoši Līvānu novada domes 2013. gada
28. novembra lēmumam Nr.20-11 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes
54

īpašumam ,,Gaiņu Lāči” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7. pantu un 19. pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu /sk. pielikumā/ zemes īpašumam ,,Gaiņu
Lāči” ar kadastra Nr. 7686-003-0070 Līvānu novada Turku pagastā, sadalot to trīs zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. pirmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0070 ar
nosaukumu ,,Gaiņu Lāči”– 2,1 ha,
1.2. otrajai zemes vienībai ar nosaukumu ,,Purvmala” – 15,5 ha,
1.3. trešajai zemes vienībai ar nosaukumu ,,Gaiņu Lāči” – 1,6 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-0030070 ar nosaukumu ,,Gaiņu Lāči”:
2.1.1. – aizsargjoslas teritorija ap purvu,
2.1.2. – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem,
2.1.3. – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju,
2.1.4. – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos.
2.2. otrajai zemes vienībai 15,5 ha platībā ar nosaukumu „Purvmala”:
2.2.1. – aizsargjoslas teritorija ap purvu,
2.2.2. – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem,
2.2.3. – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos,
2.2.4. – ceļa servitūta teritorija.
2.3. trešajai zemes vienībai 1,6 ha platībā ar nosaukumu ,,Gaiņu Lāči”:
2.3.1. – ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām
gultnēm), kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
2.3.2. – aizsargjoslas teritorija ap purvu,
2.3.3. – aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem,
2.3.4. – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos,
2.3.5. – ceļa servitūta teritorija,
2.3.6. – ceļa servitūta teritorija.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. pirmajai zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-0030070 ar nosaukumu ,,Gaiņu Lāči”– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101),
3.2. otrajai zemes vienībai 15,5 ha platībā ar nosaukumu „Purvmala” – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201),
3.3. trešajai zemes vienībai 1,6 ha platībā ar nosaukumu ,,Gaiņu Lāči” – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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4. pirmajai zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0070
ar nosaukumu ,,Gaiņu Lāči” un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm atstāt adresi:
,,Gaiņu Lāči”, Gaiņi, Turku pagasts, Līvānu novads.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Gaiņu lāči”
39. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot P. V., dzīvo (adrese), 2014. gada 14. aprīļa iesniegumu par ceļa servitūta
nodibināšanu uz pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra Nr.7686 006 0234 par
labu P. V. piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7686 006 0234, jo dabā
esošais ceļš ir vienīgais, pa kuru P. V. var piekļūt savam zemes īpašumam, tika konstatēts:
Par zemes gabalu platībā 3,43 ha ar kadastra Nr. 7686 006 0234 ar nosaukumu
„Kokinu mājas”, kas atrodas Spēlesķeiros, Turku pagastā, Līvānu novadā, īpašuma
tiesības nostiprinātas Turku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000528445 uz
Līvānu novada pašvaldības vārda.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0234 situācijas plānā, ko
izgatavojusi SIA „Preime”2013. gada 11. jūnijā, ceļa nodalījuma josla ir iezīmēta, kā arī
veikta norāde zemes lietošanas veidu eksplikācijā – zemes zem ceļiem 0,03 ha platībā, bet
tam nav noteikts ceļa servitūta statuss.
P. V., līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, šo
ceļu ir lietojusi un lieto, lai nokļūtu līdz savam īpašumam ar kadastra Nr…., par kuru P.
V. īpašuma tiesības ir nostiprinātas Turku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ….
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma
1131.pantu, kurā noteikts, ka servitūts, kas nodibināts par labu kādam noteiktam
nekustamam īpašumam, tā ka to izlieto katrreizējais tā īpašnieks, ir reālservitūts,
1141.pantam, kurā noteikts, ka katra reālservitūta pastāvēšanai vajadzīgi divi nekustamie
īpašumi, no kuriem viens apgrūtināts otram par labu, un 1156.pantu, kurā noteikta ceļa
servitūta piešķiršanas tiesība, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātei A. Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar P. V., dzīvo (adrese), par reālservitūta nodibināšanu,
nosakot ceļa servitūtu uz Līvānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma –
zemesgabala ar kadastra Nr.7686 006 0234 ar nosaukumu „Kokinu mājas”, kas atrodas
Spēlesķeiros, Turku pagastā, Līvānu novadā, par kuru Līvānu novada pašvaldībai
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nostiprinātas īpašuma tiesības Turku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000528445, par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr…. ar nosaukumu …,
kas atrodas …, Turku pagastā, Līvānu novadā, par kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas
Turku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr…. P. V., atbilstoši zemes robežu plānā ar
kadastra Nr…. iezīmētai ceļa nodalījuma joslai 0,03 ha platībā (skatīt pielikumā situācijas
plānu).
2. Vienošanos par reālservitūta nodibināšanu ierakstīt Zemesgrāmatā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par vienošanās noslēgšanu ir juridiskās daļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: situācijas plāns uz 1 lpp.
40. Par zemes patapinājuma līguma slēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Sakarā ar Līvānu novada pašvaldībai piederošās būves – gatera ar kadastra
apzīmējumu 7666 009 0005 012, kas atrodas „Jaunie Rožkrasti”, Rušenieki, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un ir saistīta ar citai personai piederoša īpašuma „Jaunie
Rožkrasti” ar kadastra Nr. 7666 009 0241 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7666
009 0223, noformēšanu kā atsevišķu īpašuma objektu un datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta kadastra informācijas sistēmā, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 38. un 42.pantiem un likuma „Par pašvaldībām 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A.
Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1.1. Slēgt patapinājuma līgumu ar nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Jaunie
Rožkrasti”, kas atrodas „Jaunie Rožkrasti”, Rušenieki, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
ar kadastra Nr. 76660090241, Zemnieku saimniecības „Rožkrasti”, reģ. nr. 41501024628,
īpašnieku O.B. par zemes vienības 0,7050 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009
0223, ar nosaukumu „Jaunie Rožkrasti” patapinājumu uz 5 (pieciem) gadiem pašvaldībai
piederošās būves – gatera ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0005 012 apsaimniekošanai,
saskaņā ar zemes vienības robežu plānu.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis
Pelēķis, par lēmuma izpildi – zemes ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2. Sakarā ar Līvānu novada pašvaldībai piederošo būvju – noliktavas ar kadastra
apzīmējumu 7666 009 0006 001 un graudu kaltes ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0006
002, kas atrodas „Rušenieku kaltes”, Rušenieki, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz citai
personai piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0155, ar nosaukumu
„Kaštani”, noformēšanu kā atsevišķu īpašuma objektu un datu ievadīšanu Valsts zemes
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dienesta kadastra informācijas sistēmā, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 38. un 42.pantiem, pantu un likuma „Par pašvaldībām 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A.
Usānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
2.1. Slēgt patapinājuma līgumu ar nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Kaštani”,
kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7666 009 0005, īpašnieku I.
V., dzīvo (adrese), par zemes vienības 9,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009
0155 ar nosaukumu „Rušenieku kaltes”, Rušenieki, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
daļas 0,8 ha platībā patapinājumu uz 5 (pieciem) gadiem pašvaldībai piederošo būvju noliktavas ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0006 001 un graudu kaltes ar kadastra
apzīmējumu 7666 009 0006 002, kas atrodas „Rušenieku kaltes”, Rušeniekos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, apsaimniekošanai, saskaņā ar zemes vienības robežu plānu.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās daļas vadītājs Gatis
Pelēķis, par lēmuma izpildi – zemes ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
41. Par grozījumiem Līvānu 1. vidusskolas nolikumā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2014. gada 8. aprīļa vēstuli Nr. 1-13/56 „Par
grozījumiem Līvānu 1. vidusskolas nolikumā” un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 8. punktu un Izglītības likuma 23. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu 1. vidusskolas nolikumā, apstiprināti ar Līvānu
novada domes 2012. gada 25. oktobra sēdes lēmumu Nr. 18-32, un papildināt Nolikuma
11. punktu ar jaunu 11.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.8. vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
42. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot L. Č., dzīvo (adrese), 2014. gada 26. marta iesniegumu (reģ. 2014.
gada 26. martā ar nr. 2-11.1/14/285-Č) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var
sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un
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atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību un
piešķirt L. Č., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 4 – istabu dzīvokļa (adrese)
ar kop. pl. 80,89 m2 īres tiesības.
1.2. L. Č. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 4 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
1.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese) īri ar L. Č. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot I. C., dzīvo (adrese), 2014. gada 26. marta iesniegumu (reģ. 2014. gada
1. aprīlī ar nr. 2-11.1/14/304-C) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc sociālā
dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot
dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un
atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt I. C., dzīvo (adrese), ģim. sast. 5 cilv., divas atsevišķi izolētas telpas
Nr. 11 ar dzīv. pl. 18,6 m2 un telpu Nr. 12 ar dzīv.pl. 11,2 m2 un koplietošanas telpas
(gaiteni, virtuvi, tualeti, vannas istabu) kopējā labiekārtotā 4 – istabu dzīvoklī (adrese) ar
kopējo platību 75,30 m2, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2014. gada 30. oktobrim, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
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2.2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar I. C. par šī lēmuma 2.1. punktā minēto
telpu īri.
2.3. Izslēgt I. C. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 19.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot O. C., dzīvo (adrese), 2014. gada 7. aprīļa iesniegumu (reģ. 2014. gada
9. aprīlī ar nr. 2-11.1/14/339-C) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai ģimenei,
kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt O. C., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 52,05 m2 īres tiesības uz laiku līdz 2014. gada 31. oktobrim,
ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.2. O. C. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
3.3. Izslēgt O. C. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 16.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
4. Izskatot J. D., dzīvo (adrese), 2014. gada 9. aprīļa iesniegumu (reģ. 2014. gada
9. aprīlī ar nr. 2-11.1/14/341-D) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc sociālā
dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
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sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr.
10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt J. D., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 52,00 m2 īres tiesības uz laiku līdz 2014. gada 31. oktobrim,
ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.2. J. D. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
4.3. Izslēgt J. D. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 2.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
5. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta
pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja
zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Izslēgt A. B., dzīvo (adrese), no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājuma risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas nr. 1, sakarā ar to,
ka laulība ir šķirta 2011. gada 26. aprīlī (reģistra Nr. 1155).
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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6. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta
pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja
zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Izslēgt I. G., dzīvo (adrese), no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājuma risināšanā jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas nr. 9., sakarā ar
laulības šķiršanu (… Preiļu rajona tiesas spriedums, Lieta nr. …).
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot D. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 31. marta iesniegumu (reģ. 2014.
gada 31. martā ar nr. 2-11.1/14/300-S) par izslēgšanu no reģistra dzīvojamās platības
saņemšanai un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.
panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra,
ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Izslēgt D. S. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma
risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas nr. 2, saskaņā ar viņa iesniegumu.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot V. S.-D., dzīvo (adrese), 2014. gada 4. aprīļa iesniegumu (reģ. 2014.
gada 4. aprīlī ar nr. 2-11.1/14/324-S) par izslēgšanu no reģistra dzīvojamās platības
saņemšanai un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.
panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra,
ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
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novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Izslēgt V. S.-D.i no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas nr. 3, saskaņā ar viņa
iesniegumu.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
9. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta
pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja
zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Izslēgt I. N., dzīvo (adrese), no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājuma risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo grupas, kārtas nr. 15, sakarā ar
dzīvokļa (adrese), iegādi īpašumā.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
10. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, kurā
noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma
pieņemšanas, un ņemot vērā, ka V. P. saskaņā ar Līvānu novada domes 2013. gada 31.
oktobra lēmuma nr. 17 – 13(11) par dzīvojamās platības piešķiršanu 11.2. punktu līgumu
par dzīvojamās telpas īri nav noslēdzis un piešķirtajā dzīvoklī nav iemitinājies, un
pamatojoties uz dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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10.1. Atcelt Līvānu novada domes 2013. gada 31. oktobra lēmumu nr. 17 –
13(11), par dzīvojamās platības (adrese), piešķiršanu V. P., sakarā ar to, ka viņš nav
izpildījis minētā lēmuma 11.2. punktā noteiktos nosacījumus.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601) viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
11. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, kurā
noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma
pieņemšanas, un ņemot vērā, ka T. A. saskaņā ar Līvānu novada domes 2013. gada 25.
jūlija lēmuma nr. 11 – 7(7), par dzīvojamās platības piešķiršanu 7.2. punktu līgumu par
dzīvojamās telpas īri nav noslēgusi un piešķirtajā dzīvoklī nav iemitinājusies, un
pamatojoties uz dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
11.1. Atcelt Līvānu novada domes 2013. gada 25. jūlija lēmumu nr. 11 – 7(7), par
dzīvojamās platības (adrese) piešķiršanu T. A., sakarā ar to, ka viņa nav izpildījusi
minētā lēmuma 7.2. punktā noteiktos nosacījumus.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601) viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
12. Izskatot A. P., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 10. aprīļa
iesniegumu (reģ. 2014. gada 11. aprīlī ar nr. 2-11.1/14/359-P), un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes Jēkabpils cietuma 2014. gada 10. aprīļa izziņu Nr. 412-9108 par pašvaldības
palīdzību uzlabot dzīves apstākļus A. P., kā personai, kura pēc soda izciešanas
atbrīvojusies no ieslodzījuma vietas, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 5. punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām
ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no
ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties
agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
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Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
12.1. Iekļaut A. P., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 9.
12.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
12.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
13. Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 10. februāra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 11. februārī ar nr. 2 – 11.1/14/104-K), un Līvānu novada
Sociālā dienesta 2014. gada 10. februāra Aktu Nr. 4-9/14/36 ģimenes (personas)
apsekošanai dzīvesvietā (adrese) un 2014. gada 14. marta Aktu Nr. 4-9/14/73 ģimenes
(personas) apsekošanai dzīvesvietā (adrese), par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības,
un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
13.1. Iekļaut A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 8.
13.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
13.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
14. Izskatot M. A., dzīvo (adrese), 2014. gada 25. marta iesniegumu (reģ. 2014.
gada 26. martā ar nr. 2-11.1/14/283-A) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
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dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
14.1. Iekļaut M. A., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 11.
14.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
14.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
43. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru.
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8. un 9.
pantu un saskaņā ar Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas ierosinājumu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistru (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
Pielikumā: reģistrs uz 4 lpp.
44. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem.
Ziņo A. Usāne
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Gintas Kraukles
iesniegto noteikumu „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas
kārtību” projektu un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās
daļas 6. punktu un likuma „ Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt noteikumus Nr. 1 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību”
2. Atzīt par spēku zaudējušu Līvānu novada domes 2008. gada 24. aprīļa
noteikumus Nr 1 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”,
apstiprinātu ar Līvānu novada domes 2008. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 4-10.
3. Publicēt Noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā „Līvānu
Novada Vēstis” un Līvānu novada domes interneta mājas lapā www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir sabiedrisko attiecību
speciāliste Ginta Kraukle.
Pielikumā: noteikumi uz 6 lpp.
45. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2014. gada
15. aprīļa iesniegumu (reģ.2014.gada 15.aprīlī ar nr.2-2.12/14/109) par atvaļinājuma
piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo daļu un Darba likuma 149. panta otro daļu
un 2011. gada 31. marta Līvānu novada domes atlīdzības noteikumu nr.5 8.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
atvaļinājuma daļu piecas kalendārās dienas no 2014. gada 6. maija līdz 10. maijam par
periodu no 2013.gada 6. septembra līdz 2014.gada 5. septembrim.
2. Noteikt, ka atbildīgās darbinieces par lēmuma izpildi ir personāla speciāliste
Elita Matisone un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2014. gada 29. aprīlī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
lietvedības un personāla
nodaļas vadītāja

/paraksts/

V. Loča
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